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Van de redactie
Kracht door diversiteit; dat is hoe ik terugkijk op de afgelopen ALV waarin het verkiezingsprogramma besproken
is. Er waren drie leden die kritisch het hele programma van commentaar en verbetersuggesties hebben
voorzien en iedereen in de zaal was actief betrokken bij de discussie daarover. Die verschillende invalshoeken
van betrokken leden hebben het verkiezingsprogamma nog beter gemaakt.
Met de vaststelling van het verkiezingsprogamma komen we ook in de laatste fase van onze campagne; vanaf
12 februari zullen fractie, bestuur en steunleden iedere zaterdag in de gemeente zichtbaar zijn met onze
bakfiets. Op social media gaat de campagne SteM voor Steun van start waarover Robbert in deze Nieuwsbrief
een oproep aan u doet.
Het gewone raadswerk gaat ook door. We hebben een digitaal bedrijfsbezoek gebracht aan Woonconcept.
Daarbij hebben we verschillende zaken besproken die ook in ons verkiezingsprogramma voorkomen; groter
aanbod van sociale huurwoningen, verkorting van de wachtlijsten en planning van de verduurzaming van de
woningvoorraad. Bij dat laatste punt hebben we een oproep; Woonconcept zoekt Energiecoaches. Dat zijn
vrijwilligers die graag andere mensen coachen op het gebied van energiebesparing. Vanuit Woonconcept
worden deze Energiecoaches opgeleid en klaargestoomd voor deze belangrijke taak. Als u hierin interesse heeft
kunt u dit bij mij aangeven.
Veel leesplezier

Klaas de Vries
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De ALV van 26 januari over het verkiezingsprogramma
Gelukkig konden we op het laatste moment toch bijeenkomen in het bovenzaaltje van herberg ’t Plein. De
lockdown voor de horeca was immers de avond tevoren door het kabinet opgeheven, zij het dat er om 22.00
uur gesloten moest worden. We hadden dus maar een beperkte tijd vanaf 19.30 uur om over alle
wijzigingsvoorstellen te besluiten. En dat waren er nogal wat: 23 van Jan Vonk, 22 van Alberto Boon en 1 van
Gaby Geertsma. Het lijkt enorm veel, maar op het geheel van de 232 voorstellen in de tekst van het
verkiezingsprogramma, valt het ook wel weer mee.
Maar in de kleine twee en een half uur tijd was het voor de 17 aanwezigen wel heel geconcentreerd en hard
werken om tot een oordeel over elk voorstel te komen en overeenkomstig te stemmen! Dat ging in de volgende
procedure: 1. onze secretaris Henk Schoemaker had voor iedereen een helder schriftelijk overzicht gemaakt
met alle wijzigingsvoorstellen inclusief toelichting, 2. waarna Eduard Annen als fractieleider er zijn visie op gaf,
3. vervolgens konden er zo nodig vragen gesteld worden en 4. werd er gestemd. Op deze manier lukte het in
een uitstekende sfeer wonderwel om alle voorstellen te behandelen. Tegen het einde van de avond bleven er
echter nog een zevental voorstellen over, waar nog naar een passende tekst gezocht moest worden om erover
te kunnen stemmen. In het laatste kwartier van de ALV werd in groepjes aan deze teksten gewerkt … en toen
was het 22.00 uur! Henk heeft deze nieuw geformuleerde voorstellen later naar de aanwezigen gemaild met
een deadline om er digitaal over te stemmen. Dat gebeurde en alle zeven voorstellen werden aangenomen.
Daarna kwam dan de laatste akte in het gehele proces van het vaststellen van ons verkiezingsprogramma: de
stemming over het gehele programma met als resultaat: ons verkiezingsprogramma werd door de stemmers
unaniem aangenomen! Een geweldig resultaat, met grote dank van alle op 26 januari aanwezigen aan Elisabeth
Bakkenes en Robbert van Leeuwen voor al het werk aan de concept tekst van ons verkiezingsprogramma (het
gele boekje) en aan Henk om de hele procedure inclusief het voorbereidende digitale werk te verzorgen.

Ron Dunselman, voorzitter

Nieuwsbrief ALV/Verkiezingsprogramma/Campagne
Na de vaststelling van het verkiezingsprogramma zijn de schrijvers van het programma Elisabeth en Robbert aan
de slag gegaan met de aanpassingen die vanuit de Algemene Leden Vergadering (ALV) naar voren kwamen. Van
tekstuele wijzigingen tot het toevoegen of schrappen van bepaalde punten.
Nu het definitieve verkiezingsprogramma klaar is begint de daadwerkelijke campagne. Deze week wordt het
programma gedrukt en vanaf volgende week kunt u dit programma vanuit de home pagina van de website
vinden. Ook de verkiezingsposters zijn dan door heel Meppel terug te vinden.
De activiteiten die we de komende weken hebben zijn o.a. de ‘SteM voor Steun’ actie en de straatgesprekken
(12 februari in de Hoofdstraat, 19 februari bij AH Oosterboer en Jumbo op het Vledder).
Posters
Naast de grote posters voor de borden zijn er ook
posters op A3-formaat beschikbaar. Wilt u een
poster hebben om deze bij u thuis achter het raam
te hangen? Neem dan contact op met Klaas de Vries
(email: k.devries@gemeenteraadmeppel.nl).
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SteM voor Steun
Net als in 2014 en 2018 kiest Sterk Meppel er weer voor om geen geld uit te geven aan ‘hebbedingetjes’ maar
steken we ons geld in organisaties en verenigingen die Meppel een beetje mooier maken.
Organisaties en verenigingen (binnen de gemeentegrenzen van Meppel) kunnen zich opgeven of laten opgeven
om kans te maken om 250 euro te winnen voor hun vereniging. Via polls op Facebook en onze website kunnen
mensen hun keuze maken en de winnaar bepalen.
Voor dit jaar zijn de categoriën:
- Natuur&Milieu (19 februari prijsuitreiking),
- Duurzaam&Circulair (26 februari prijsuitreiking),
- Samen maken we Meppel (5 maart prijsuitreiking),
- Sport&Gezondheid (12 maart prijsuitreiking).
Elke maandag worden de genomineerden bekend gemaakt en kan er gestemd worden tot en met vrijdag. Op
zaterdag wordt de winnaar bekend gemaakt en wordt er een nieuwe oproep gedaan om organisaties en
verenigingen voor de volgende categorie te nomineren.
Heeft u al een organisatie of vereniging in uw hoofd die deze prijs verdient? Geef deze dan op bij Robbert van
Leeuwen via rvleeuwen1986@gmail.com.

Robbert van Leeuwen

Ondanks verkiezingen een druk programma
Interpellatiedebat Biomassacentrale uitgesteld
De biomassacentrale valt voor handhaving onder burgemeester Korteland, wijkwethouder Robin van Ulzen is
verantwoordelijk voor Nieuwveense Landen en Jaap van der Haar is als wethouder verantwoordelijk voor de
centrale zelf. Daarom werd onlangs een cooördinerend wethouder aangewezen: Jaap van der Haar. Doordat
deze ziek was kon de gemeenteraad vorige week het interpellatiedebat over de biomassacentrale niet voeren.
Een debat dat wordt gevoerd op verzoek van SP, CU, D'66, VVD, PvdA, GroenLinks. Zij willen het gesprek voeren
over de tarieven, handhaving en communicatie. Dat willen Sterk Meppel en het CDA ook maar wij vonden de
vorm, het interpellatiedebat, minder geschikt. Het interpellatiedebat vindt nu plaats op dinsdag 1 februari. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de uitkomst van dit debat.
Beloften aan FC Meppel nakomen
FC Meppel gymnastiek heeft al lange tijd een gebrek aan trainingsuren. Dit komt vooral doordat het reguliere
bewegingsonderwijs op de scholen meer een meer uren nodig heeft. In het verleden zijn na de verhuizing van
FC Meppel naar de huidige gymzaal afspraken over de beschikbare trainingsuren gemaakt. Nog steeds zijn die
afspraken niet nagekomen. In een motie van het CDA en SP wordt opgeroepen om voor 19 februari in gesprek
met FC Meppel te gaan en beloften na te komen. De motie haalde het niet omdat wethouder ten
Hulsscher beloofde voor 19 februari met een verslag en mogelijke oplossing te komen. Hij gaf 'tussen neus en
lippen' wel aan dat het wel heel moeilijk gaat worden om de eerder gemaakte afspraken na te komen.
Meppel zoekt nieuwe locatie voor asielopvang
Op 1 april moet er voor de asielzoekers op de asielboot een andere locatie worden gevonden. De boot wordt
tijdens de zomermaanden gebruikt voor reizen op het water. Sterk Meppel heeft samen met de CU het initiatief
genomen om het college opdracht (motie) te geven om op zoek te gaan naar eventuele alternatieve locatie.
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'We hebben nu tijd om te te zoeken naar een locatie. Dat was met de komst van asielboot wel anders. Dat
moest met stoom en kokend water geregeld worden. De landelijke behoefte naar opvanglocaties is nog niet
afgelopen en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Voor SteM is het heel erg belangrijk dat
omwonenden van een locatie snel en zorgvuldig geïnformeerd worden. De motie werd door bijna alle fractie
ondersteund. De VVD stemde helaas tegen. Zij vonden de motie overbodig.

Eduard Annen

Meppel doet mee met EK Tegelwippen
Het is gelukt! Meppel gaat meedoen met het NK tegelwippen! Dat het belangrijk is dat we onze
leefomgeving vergroenen is denk ik wel duidelijk. De weersomstandigheden worden steeds extremer
dieren en insecten gaan dood waardoor andere plagen ontstaan.

Vorig jaar hebben wij het college gevraagd of Meppel mee zou kunnen doen aan het NK tegelwippen. Dit jaar
pakt Steenbreek Meppel dit geweldige initiatief op en doen we mee. Sterker nog er staat ook nog een hele
mooie
compensatie tegenover als u uw tuin of directe omgeving groener maakt. U kunt namelijk de helft van het
aankoopbedrag van planten voor uw tuin of geveltuintje vergoed krijgen tot een maximum van 150,- euro.
Wilt u meedoen, meer informatie of inspiratie? Kijk dan snel op de facebookpagina van Steenbreek Meppel
Steenbreek Meppel | Facebook De actie start vanaf 21 maart 2022 en iedere tegel telt.
Energiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher
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De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en
is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en
belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.
Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:
kjdevries@planet.nl
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot
kjdevries@planet.nl
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein).

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:
www.facebook.com/SterkMeppel/
twitter.com/sterkmeppel
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
Sterk Meppel | vlogs op You Tube
Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.
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